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Religion i det 21. århundrede – en bogserie

I disse år satser Københavns Universitet stærkt på forskning og uddannelse,
der drejer sig om religion i Danmark såvel som internationalt. Universitetets
ledelse har afsat et tocifret millionbeløb til støtte for nye undersøgelser og
studier vedrørende religion i det 21. århundrede. 

Spørgsmål, der melder sig, er f.eks.: Hvad betyder religion i det 21. år-
hundrede for enkeltmenneskers tilværelse, for opbygning af lokalsamfund,
for nationer og globale relationer samt for forståelse af og omgang med na-
turen? Mere grundlæggende: Hvad er religion i det 21. århundrede? Hvorfor
og på hvilken måde er religion tilbage på dagsordenen? Og med hvilke be-
greber kan vi sanse og forstå samspil mellem religion, trosoverbevisning, er-
kendelse og viden?

Bud på svar findes bedst i et tværfagligt, analytisk samarbejde. Alle univer-
sitetets store fagområder, fra jura og samfundsvidenskab over sundheds- og
naturvidenskab til teologi og humaniora, har da også meldt sig med deltage-
re og konkrete projekter til denne satsning. 

I satsningsområdets bogserie fremlægger og formidler vi forskningsresulta-
terne. Vi forventer, at læserne vil være både fagkolleger og et bredere akade-
misk og alment interesseret publikum. Bøgerne vil blive diskuteret på en
konference i efteråret 2007 og dermed bidrage til at løfte den nationale og
internationale forskning i det grundlæggende spørgsmål: Om religion er ble-
vet noget andet, og har en ny samlet betydning i det 21. århundrede?

Bogseriens første bog tager udgangspunkt i det nære: danskernes gudstro.
Der tales meget i den offentlige debat om, hvorvidt der tros mere eller min-
dre end før og mere eller mindre end hos andre. I denne bog gives bud på,
hvordan der tros i Danmark. Hvilken slags gud har man hvilken relation til
med hvilken intensitet og stabilitet? 

Redaktionsudvalget for bogserien ønsker at takke initiativtagere og redak-
tører såvel som bidragydere til bogen Gudstro i Danmark for et flot og solidt
arbejde. Tak også til forlaget Anis for samarbejdet. Vi håber, bogen vil danne
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grundlag for såvel en bred, almen debat som en fortsat faglig stræben efter
forståelse af religionernes verden i det 21. århundrede. 

Interesserede læsere kan finde flere oplysninger om satsningsområdets or-
ganisation og profil samt øvrige projekter og aktiviteter på internetadressen
www.ku.dk/satsning/religion.

På vegne af redaktionsudvalget
for bogserien Religion i det 21. århundrede

Professor, ph.d. Ole Wæver &
Forskningskoordinator, lektor, ph.d. Lisbet Christoffersen

RELIGION I DET 21. ÅRHUNDREDE – EN BOGSERIE
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Forord

Kan vi blive klogere på danskernes religion ved at bede forskere fra en lang
række fag om at sammenkoble deres indsigter og belyse et enkelt emne som
gudstroen i Danmark? Og kan vi dermed også sætte et pilotprojekt i gang,
som kan være med til at inspirere andre og større forskningsprojekter på om-
rådet? Sådan spurgte vi os selv i foråret 2004. Da svaret blev ja, gik vi i gang.

Afgørende for virkeliggørelsen af dette pilotprojekt var det, at Københavns
Universitets satsningsområde Religion i det 21. århundrede i juni 2004 bevil-
ligede tre måneders forskningsassistance samt midler til afholdelse af en
forskningskonference på to dage om Gudstro i Danmark. Satsningsområdets
bevilling gav mulighed for at igangsætte den materialeindsamling og de ana-
lyser, hvis resultater nu foreligger i Peter Lüchaus og Morten Thomsen Højs-
gaards bidrag i denne bog. Desuden tog vi kontakt til forskere fra en halv
snes forskellige discipliner. Fra alle kanter var der stor interesse for at bidrage
til det fælles forskningsprojekt om danskernes gudstro. De første fælles ret-
ningslinjer blev udsendt til deltagerne i september 2004. I november 2004
trådte cand.theol. Pia Mi Ran Poulsen til som projektassistent med bl.a. den
opgave at arrangere en række møder med projektets grupper og enkeltbi-
dragydere. 

De første resultater af arbejdet blev fremlagt ved konferencen Gudstro i
Danmark, som blev afholdt den 26. og 27. januar 2005 på Det Humanisti-
ske Fakultet ved Københavns Universitet. Konferencen, der havde omkring
100 deltagere, dannede ramme om 20 faglige præsentationer, som efterføl-
gende blev drøftet tematisk i plenum. Initiativtagernes oplæg til konferencen
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var sammen med flere bidrag forud lagt ud på projektets hjemmeside sam-
men med synopser og konferenceprogram. I dagene omkring konferencen
kunne hjemmesiden på adressen www.gudstro.dk udvides med henvisninger
til de knap 30 forskellige presseindlæg, som konferencen gav anledning til.
Gennem foråret 2005 har vi fortsat den faglige diskussion med en række bi-
dragydere til konferencen og kan på den baggrund udsende denne bog, som
afspejler den viden, de synsvinkler og de problemer, som forskere, der be-
skæftiger sig med religion i Danmark i dag, står overfor. 

På dette sted er der grund til at sige tak til satsningsområdet for den nævnte
forskningsbevilling. Vi tror og håber, at det er lykkedes at opfylde en af ho-
vedtankerne i satsningsområdets arbejdsform, som går ud på at bruge be-
skedne, men strategisk vigtige bevillinger til at katalysere tværfaglig forsk-
ning i religion i det 21. århundrede, som det ellers ville have været langt mere
møjsommeligt eller måske ligefrem umuligt at gennemføre. Herudover skal
der lyde en stor tak til projektets bidragydere, som har ladet sig udfordre til
at arbejde med på vores idé om gudstroen som en nøgle til forståelsen af det
religiøse landskab i dagens Danmark – ud fra hver deres meget forskellige
faglige tilgange. Vi håber, at bidragyderne har lært lige så meget, som vi har,
om vigtigheden af at få faglig integritet og tværfaglige udfordringer til at spil-
le sammen.

En særlig tak skal rettes til projektassistent Pia Mi Ran Poulsen, som har
oversat de to bidrag i bogen, der i første omgang var indleveret på norsk og
svensk, og i det hele taget arbejdet solidarisk med gennem projektets faser.
Religionssociologerne Peter B. Andersen, Steen Marqvard Rasmussen og
Ole Riis skal have tak for rådgivning omkring flere af de metodiske spørgs-
mål i bogen. Tilsvarende skylder vi satsningsområdets serieredaktion ved
Lisbet Christoffersen og Ole Wæver tak for konstruktive kommentarer med
hensyn til bogens tilrettelæggelse og endelige udformning. 

Endelig skal der siges tak til de fonde, der har givet tilskud til bogens tryk-
ning. Det gælder Felix Fond, Pastor Niels Møgelvangs Litteraturfond samt
Jens Nørregaards og Hal Kochs Mindefond. 

Morten Thomsen Højsgaard & Hans Raun Iversen
København, den 23. august 2005
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Gudstro med forbehold

Af Morten Thomsen Højsgaard og Hans Raun Iversen

Gudstro er et nøgleemne, når det gælder om at forstå, hvor danskernes reli-
giøsitet er på vej hen i det 21. århundrede. Jesus og Allah er tilbagevendende
emner i debatten om kulturmøder og integration. Det transcendente har fået
en profileret plads i film og på tv fra Åndernes magt over Jesus og Josefine til
Lars von Triers film. Landets regent betegnes lovformeligt som ‘af Guds
nåde Danmarks Dronning’. Det vakte stor folkelig opstandelse, da sogne-
præst Thorkild Grosbøll i 2003 fortalte, at han ikke troede på en skabende
og opretholdende gud. Adspurgt om deres gudstro, svarer kun én ud af hver
fem danskere, at de ikke tror på Gud i nogen form.

Trods talrige forsøg på at hævde eller understøtte det modsatte ser guds-
troen ud til at have bidt sig fast i Danmark. Landet har en kristen kulturarv,
som strækker sig mere end 1000 år tilbage i tid. Fastlåst eller entydig er guds-
troen blandt danskerne dog langt fra. I en verden præget af globale forskyd-
ninger, folkevandringer og individuelle livstolkninger er også gudstroen un-
der forandring. Nye trosformer fra østens vise og fra nordens gamle vinder
indpas. Alternative gudsbilleder ser dagens lys. Særegne blandinger af kendte
og ukendte, ældre og nye, teologisk skolede og folkereligiøst udtryksfulde
gudsforestillinger finder plads side om side i den danske befolkning.

Efter mere end 200 års modernisering, rationalisering og specialisering af
samfundet kunne man have forventet, at kategorien ‘Gud’ i begyndelsen af
det 21. århundrede var blevet en saga blot i det danske samfund. Men det er
ikke tilfældet. Den moderne videnskab og de mere traditionelle trosforestil-
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linger har også i Danmark haft deres konfrontationer, men endnu er der
langt fra truffet en folkelig afgørelse på disse dyster.

En afgørelse af, om gudstroen er god eller dårlig, rigtig eller forkert i for-
hold til det danske samfund i begyndelsen af det 21. århundrede sigter vi
ikke mod i denne bog. Målet er derimod at kortlægge, nuancere og udbygge
den viden, som findes om danskernes gudsbegreber og måder at tro på. Hvil-
ke former for gudstro har danskerne i dag? Hvilke sammenhænge er det,
gudstroen særligt indgår i? Hvem sætter dagsordenen for gudstroens udvik-
ling? Hvilken betydning har det for det enkelte menneske og for samfundet
som helhed, om eller hvordan mennesker tror på Gud? Hvad vil det overho-
vedet sige “at tro”, når man siger, at man tror på Gud? Det er spørgsmål som
disse, bogen handler om. 

Materiale og metoder 

Mulighederne er mange, når det gælder strategier for indsamling og analyse
af materiale, der belyser gudstroen i Danmark. I denne bog har forfatterne
bl.a. hentet deres viden fra aviser (Gilhus, Højsgaard), tv-programmer og
film (Hjarvard) og hjemmesider på internettet (Hammer, Warmind). Andre
forfattere har hentet oplysninger og indsigter fra de danske udgaver af inter-
nationale spørgeskemaundersøgelser (Lüchau, La Cour, Iversen, Warmind).
Hertil kommer forfattere, som har foretaget interview med præster
(Rubow), elever i folkeskolen (Larsen og Sørensen) og unge muslimer
(Bektovic og Thostrup). Atter andre har inddraget danske salmer og sange
på forskellig vis i deres studier af danskernes gudstro (Balslev-Clausen, Iver-
sen, Warburg). Og endelig har flere forfattere kombineret og sammenlignet
forskellige typer af kildemateriale (Gilhus, Højsgaard, Iversen, Hjarvard,
Warburg, Warmind m.fl.).

De mange forskellige typer af materialer om og tilgange til gudstro, som
bogen på denne måde bygger på, kan skematisk ordnes i nogle hovedtyper
(jfr. figur 1.1). Der er således en grundlæggende forskel mellem materiale,
som er fremkommet gennem henholdsvis udspørgende metoder (f.eks. in-
terview) og observerende metoder (f.eks. tekstanalyser). I det første tilfælde
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spiller forskeren en aktiv rolle ved selve tilblivelsen af materialet, mens ma-
terialet i det andet tilfælde allerede foreligger i fast form, når forskeren be-
gynder sit arbejde med at analysere det. 

Hertil kommer, at forskeren kan vælge at behandle sit materiale enten
kvantitativt eller kvalitativt. Mens de kvantitative undersøgelser er særligt
gode til at beskrive bredde og give overblik, egner de kvalitative undersøgel-
ser sig fortrinligt til at afdække dybde og detaljer. Den kvantitative tilgang
forudsætter normalt et ensartet materiale, der har tværgående identiske træk,
der kan omsættes til tal og sammenlignes. Det kan f.eks. være baggrundsva-
riable om køn, alder eller medlemskab af religiøse organisationer i standar-
diserede interviewundersøgelser, men bestemte egenskaber ved en ensartet
udvalgt mængde af artikler eller salmer kan gøres til genstand for kvantitativ
analyse. Den kvalitative tilgang derimod baserer sig ofte på uensartede eller
meget komplekse typer af materialer. Det kan være lange samtaler med få in-
terviewpersoner eller læsninger af større religiøse værker. En sådan tilgang
forudsætter evner hos forskeren til at udvælge netop det centrale i materialet.

De forskellige materialetyper, metoder og tilgange udelukker dog ikke
nødvendigvis hinanden på forhånd. Som antydet benyttes de tværtimod ofte
til at supplere eller underbygge hinanden. I bestræbelserne på at gøre kort-
lægningen af danskernes komplekse gudstro så komplet som muligt har det
i oplægget til denne bog været en bevidst strategi at få mange forskellige fag-
lige udgangspunkter, metoder og synsvinkler i spil. Forfatterne er blevet op-
fordret til at søge inspiration i tværfagligt arbejde, i inddragelsen af uvante
eller nye typer af materialer og i anderledes måder at behandle kendte områ-
der på. 

Figur 1.1 Hovedtyper af metoder og tilgange til studier af gudstro i Danmark

Kvantitative
tilgange

Kvalitative
tilgange

Udspørgende metoder
Spørgeskema-
undersøgelser

Interview

Observerende metoder
Målinger af 

informationsstrømme
Tekstanalyser
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Det er ikke nyt for religionssociologen Peter Lüchau at analysere spørge-
skemaundersøgelser, men forehavendet at samle og undersøge materiale fra
spørgeskemaundersøgelser om gudstro med et historisk perspektiv på 50 år,
som han gør det i denne bog, er ny. Tilsvarende har teologen Peter Balslev-
Clausen mange gange tidligere læst salmetekster kvalitativt, men i denne bog
er tilgangen kvantitativ. Den svenske religionshistoriker Olav Hammer har
igennem flere år beskæftiget med nye religioner og New Age, men denne
gang har han kastet sig over nyt materiale fra internettet til at belyse den nye
åndelighed i Danmark.

Særegne kombinationer af materialer, tilgange og teorifelter går igen i de
forskellige bidrag. Religionspsykologisk forskning i enkeltpersoners brug af
religion som ressource i krisesituationer kobles af Peter la Cour sammen med
resultater fra internationale interviewundersøgelser. Data om socialisering
og demografi kobles af Hans Raun Iversen sammen med religions- og kirke-
sociologiske data. Den norske religionshistoriker Ingvild Sælid Gilhus arbej-
der i sit bidrag med både kvantitative og kvalitative studier af avismateriale,
som belyser spørgsmålet om gudstro på en skæv og indirekte måde. Samtidig
inddrager hun religionssociologisk forskning og teoretiske indsigter, der gi-
ver læseren overblik og helhedsforståelse. Dermed udgør især hendes artikel
et skoleeksempel på det væld af metodiske og kildemæssige overvejelser og
ambitioner, der ligger bag denne bog og dens forskellige bidrag.

Til det grundlæggende spørgsmål om bogens materiale og metoder hører
også en bemærkning af mere terminologisk art: “Gud” staves i denne bog
somme tider med stort og somme tider med lille begyndelsesbogstav. Hvor
bidragyderen eller dem, hvis standpunkt bidragyderen ønsker at referere so-
lidarisk, tænker på “Gud” som en person eller en anden form for selvstændig
instans, er det rimeligt at bruge “Gud” som et egennavn, der som sådan skri-
ves med stort begyndelsesbogstav. Hvis man derimod tænker på “gud” som
en abstrakt størrelse eller et begreb, der kan anvendes om et bredt felt af tan-
keformer, er det rimeligt at stave “gud” med lille begyndelsesbogstav. Nogle
steder holdes begge muligheder åbne på samme tid. Hvilken skriveform, der
skal vælges i det enkelte bidrag eller den konkrete sammenhæng, har vi pri-
mært overladt til bidragydernes afgørelse.
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Bogen er opdelt i tre hoveddele. Den første del med titlen “Afsæt og ud-
blik” præsenterer de helt grundlæggende muligheder og problemer i forbin-
delse med empiriske studier af gudstro i Danmark og i en international sam-
menhæng. Den anden del af bogen handler om de mest udbredte fællesfol-
kelige sammenhænge, som gudstroen indgår i. Det gælder størrelser som
samfundet og staten, folkeskolen, medierne og offentligheden i det hele ta-
get. Endelig rettes fokus i bogens tredje og sidste del mod de konkrete reli-
giøse aktører og miljøer, der på forskellige måder medvirker til at danne og
præge gudstroen i Danmark. Udover folkekirkens præster og salmedigtere
gælder det muslimske og nyåndelige miljøer. Og endelig drejer det sig om de
mennesker i Danmark, der har en ateistisk livsanskuelse uden gudstro.

Afsæt og udblik 

I et forsøg på at få et samlet blik på gudstroens placering og indhold i Dan-
mark tager Peter Lüchau i bogens første del fat på en større analyse af svar på
spørgsmål om danskernes gudstro, sådan som de foreligger i spørgeskema-
undersøgelser siden 2. verdenskrig. Lüchau finder i sin analyse ikke, at bevæ-
gelserne i danskernes udsagn om deres gudstro siden 1970 giver grundlag for
at tale om en sekularisering i betydningen et markant svind i religionen på
det personlige plan. Måske har der været tale om en sekularisering før 1970,
ligesom der i nogen grad er tale om det i 1970’erne og 1980’ernes begyndel-
se, idet udviklingen klart er vendt i 1990’erne. Snarere end sekularisering vil
Lüchau tale om individualisering i danskernes gudstro. Det slår bl.a. igen-
nem i den udbredte tro på Gud som en åndelig kraft, en tro, som i de senere
år har været drastisk stigende blandt kvinder. I det hele taget står kvinder for
størsteparten af den målbare stigning i den gudstroende andel af befolknin-
gen gennem de sidste to årtier.

Det er et lignende talmateriale fra interviewundersøgelser, Peter la Cour ar-
bejder med i sin religionspsykologiske analyse af gudstroens betydning i
Danmark i forbindelse med menneskers livskriser. Selv om de allerfleste dan-
skere siger, at de er “troende”, ligesom de som regel også tror på “Gud” i en
eller anden forstand, er det karakteristisk, at danskernes religiøsitet og guds-
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tro er meget vag og ufokuseret, når der sammenlignes med resultater fra til-
svarende undersøgelser i andre lande. Den religiøse tilværelsestolkning er
fritstillet og flydende i Danmark. Derfor har den sjældent negative f.eks.
autoritære virkninger, men til gengæld bidrager den normalt heller ikke som
positiv ressource, når der er behov for at tackle sygdom, stress og andre kri-
ser.

Sidste bidrag i bogens første del er forfattet af Ingvild Sælid Gilhus. Hun
bruger som kilde svarene på spørgsmålet “Hvis himlen fandtes, hvad ville du
så gerne have, at Gud sagde, når du ankom?” fra 256 interview med kendte
mennesker i den norske avis Dagbladet. Det er vanskeligt at finde så stort et
ensartet materiale af denne art fra Danmark, men der er god grund til at tro,
at resultaterne ville have været ganske tilsvarende i Danmark. Bidraget de-
monstrerer, hvordan gudstro i det 21. århundrede i bogstavelig forstand er
smurt ud over det hele, om end ofte meget tyndt. 

Fællesfolkelige sammenhænge

I bogens anden del er den samlende tanke, at Danmark stadig er et homo-
gent land, idet der kan opregnes en række betydelige fællesfolkelige sammen-
hænge, som de fleste danskere lever inden for, formes af og/eller tager bestik
efter, når det gælder gudstroens rammer og konturer. Grafisk kan de vigtig-
ste fællesfolkelige sammenhænge, som har forbindelse til danskernes religiø-
se forestillinger, fremstilles som fire meget stærkt overlappende cirkler. Der
er 1) de almene sociokulturelle og socialisationsmæssige vilkår, 2) de histo-
risk nedarvede, religiøse traditioner, 3) den praktiserede almendannelse, så-
dan som den især finder sted i skolen samt 4) mediernes mangfoldige, men
alligevel konvergerende, fælles oplevelses- og refleksionsmiljø (jfr. figur 1.2).
Cirklerne på figuren er overlappende og de kommer meget tæt på hinanden.
Pointen er, at kun de færreste undslipper disse rammer om det fællesfolkelige
liv i Danmark.

Det er oplagt, at der er mange andre områder, der kunne fokuseres selv-
stændigt på. Det gælder bl.a. den økonomiske eller den politiske udvikling.
Indtil videre står det imidlertid klart, at de fire nævnte områder er særligt væ-
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sentlige, når man vil undersøge udviklingstendenserne på det 21. århundre-
des religiøse Danmarkskort. 

I det første bidrag i den del af bogen, der handler om gudstroens placering
i de danske, fællesfolkelige sammenhænge, lægger Hans Raun Iversen særligt
vægt på socialisationsvilkårene og de religiøse traditioner. Han påviser i den
forbindelse en række bemærkelsesværdige paralleller i udviklingen omkring
børnefødsler, parforhold, kirketilknytning og gudstro i Danmark. Endvidere
argumenterer han for, at danskernes fælles, religiøse tradition (danskernes re-
ligionspark) i alt væsentligt sætter rammerne for den religiøse tænkning i
Danmark. I alle religionsformer i Danmark kan der findes en fælles treleddet
struktur – gud, moral og bestemmelse. Det er dog fortsat den lutherske kir-
kekristendom, mener Iversen, der er mest bestemmende for religiøsiteten i
Danmark. Den må også formodes at have bidraget stærkt til, at danskernes
tro i dag fremtræder som en individualistisk og refleksiv tro med forbehold.

I det andet bidrag i den fællesfolkelige del af bogen fokuserer Margit War-
burg på den særlige form for religion, civilreligion, som findes i krydsfeltet

Figur 1.2 Væsentlige fællesfolkelige sammenhænge for danskernes gudstro 

Religiøse traditioner

Offentlighed/medierSkolens 
almendannelse

Socialiseringsvilkår
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mellem staten og befolkningen, nationen og dens religiøse traditioner. I
praksis er civilreligionen frigjort fra den kirkelige ramme, som tidligere tiders
nationalitetsreligion var præget af, mener Warburg. Arketypen er dronnin-
gens “Gud bevare Danmark” i nytårstalen. Uanset hvilken “Gud”, kristelige
gemytter – eventuelt inkl. dronningen selv – måtte tænke på, så har vi her en
civilreligiøs gudspåkaldelse, der er fritstillet i forhold til luthersk-kristelig
tankegang. Og godt det samme, hvis der skal kunne holdes sammen på dan-
skerne i et religionspluralistisk samfund. Som Warburg selv formulerer det:
“Civilreligion sigter mod at samle befolkningen, på tværs af religiøse og et-
niske skel, om noget højere fælles, nemlig nationens beståen. Dette mål er
ikke et spørgsmål om politisk eller religiøst tilhørsforhold; nationens eksi-
stens og mening er i en civilreligiøs forståelse bestemt af højere magter og
kan ikke afgøres af mennesker alene”.

I det tredje bidrag i denne del af bogen beskæftiger Irene Larsen og Peter
Green Sørensen sig med den fællesfolkelige cirkel, der har med skolens almen-
dannelse at gøre. Det sker ved at afdække gudsbilleder og gudsforhold hos
børn i folkeskolen, som Larsen og Sørensen har interviewet. Børnenes religi-
øse spørgsmål rejser sig primært ud fra dem selv og den situation, der er deres
på det aktuelle stadium i deres udvikling. På den anden side er det også ty-
deligt, at de låner sprog og tanker fra traditionen, sådan som den formidles
til dem gennem skolens religionsundervisning. I de yngste klasser har denne
undervisning især hovedfokus på kristendommen. Men børnene overtager
ikke bare ukritisk den kristne traditions gudsbilleder og dilemmaer i deres
forståelse af Gud. De bruger gudsforestillingerne og forholdet til Gud som
et af mange sprogspil eller kundskabsformer, når de skal udvikle deres egen
identitet og holdning. 

For så vidt folkeskolen på denne måde bidrager til børnenes identitetsud-
vikling, lever den fint op til sit formål på religionsundervisningens område.
Undersøgelsen af elevernes syn på kristendom, kirke og gudstro peger i øv-
rigt også på, at netop de anførte fællesfolkelige sammenhænge er væsentlige
for tilblivelsen og opretholdelsen af danskernes gudstro. På spørgsmålet om,
hvor eleverne egentlig har hørt om Gud, peger de nemlig selv på disse steder:
“Det er for det første skolen. Nogle få nævner for det andet, at de hjemme
har hørt fortællinger om Gud og Jesus. Endelig nævner endnu færre kirken
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som læringssted. Derudover associerer eleverne undervejs til forskellige teg-
nefilm, julekalenderen om Jesus og Josefine samt diverse videofilm.”

Netop film og tv-programmer udgør en væsentlig del af det materiale, der
ligger til grund for det fjerde bidrag af Stig Hjarvard i denne del af bogen om
fællesfolkelige sammenhænge. På baggrund af en ny empirisk undersøgelse
påviser Hjarvard her, at medierne med film og tv i spidsen har fået en massiv
betydning som kanal og refleksionshorisont for religiøse og moralske spørgs-
mål i det 21. århundrede, øjensynligt langt mere markant end f.eks. kirke og
skole. Det er især banalt religiøse fænomener, der ikke har bestemte religiøse
betydninger, eller som forbindes med forskellige former for folketro, der bre-
der sig i de nye medier. Hvis transmission af traditionelle ritualer skal vinde
opmærksomhed, må det ske i en sammenhæng, hvor der på forhånd er et
medieskabt fokus som f.eks. ved kronprinsebrylluppet i maj 2004 eller ved
tsunamigudstjenesterne i begyndelsen af 2005. Ellers er det typiske for me-
dierne, at de religiøse motiver især optræder integreret i – og præget af – den
strøm af underholdning, som medierne lever af.

I det sidste bidrag i denne del af bogen fremlægger Morten Thomsen Højs-
gaard resultaterne af sin undersøgelse af den offentlige debat om gudstro i
kølvandet på den såkaldte Grosbøll-sag. På det kvantitative plan dokumen-
terer han i den forbindelse, at brugen af ord som Gud, gud og gudstro er slået
markant igennem i de skrevne medier i løbet af de sidste ti år. På det kvali-
tative plan fremstår der i debatten om gudstro efter Grosbøll fire hovedtyper
af forståelse af Gud/gud. Der er den moderne opfattelse (‘Ingen Gud’), det
præ- eller antimoderne syn (‘Gud som Gud’), den senmoderne forståelse
(‘Gud som menneske’) og den postmoderne tilgang (‘Gud i mennesket’).
Tilsammen udfylder disse opfattelser et logisk rum omkring gudstroen,
hvori stort set alle (andre) typer af holdninger til spørgsmålet principielt la-
der sig placere. De opfattelser af Gud, der kommer frem i Grosbøll-debatten,
matcher da også i vid udstrækning resultaterne fra religionssociologiske og
antropologiske undersøgelser af danskernes gudstro, som i denne bog især
repræsenteres gennem bidragene fra henholdsvis Peter Lüchau og Cecilie
Rubow.
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Religiøse aktører og særlige miljøer 

Netop bidraget af Cecilie Rubow følger som det første i bogens tredje del om
religiøse aktører og særlige miljøer. Fælles for disse aktører og miljøer er det,
at de har hver deres markante profil, men fuldt så meget, at de, uanset hvor
meget eller lidt de prøver at profilere eller isolere sig i forhold til de fællesfol-
kelige sammenhænge, grundlæggende deler rammer og betingelser med de
fælles udviklingstræk. I sin analyse af præsternes måder at tro på viser
Rubow, at præsterne ligesom de fleste andre danskere sjældent har faste ud-
tryk for deres gudstro, bortset fra kirkens kollektive og liturgiske udtryk.
Derimod er præsternes formuleringer af gudstro kendetegnet ved medierin-
ger, hvor de hele tiden italesætter eller indskriver sig i bestemte sammenhæn-
ge med det formål at skabe forståelse, mening og om muligt konsensus i den
konkrete situation. På den måde bliver det tydeligt, at præsters “gudstro”
ikke er en givet størrelse, men snarere et reservoir af forståelses- og ud-
tryksmuligheder.

I det andet bidrag i denne del af bogen har Peter Balslev-Clausen undersøgt
gudsbegrebet i 202 originale salmer skrevet af 12 nye, folkekirkelige salme-
forfattere, heraf syv præster og fem lægfolk, der dog alle er over 60 år i dag.
I kraft af salmernes udbredelse kan de tages som et repræsentativt udtryk for,
hvordan folkekirken formulerer sig kollektivt om Gud i dag. I en tredjedel
af forfatterskaberne er der tale om et neutralt gudsbegreb uden plads til et
direkte og indgribende forhold mellem Gud og mennesker. De øvrige salmer
taler mest om Gud som Sønnen, mens de henvender sig mest til Gud som
Faderen. Helligånden spiller en meget beskeden rolle. Disse salmer, der re-
præsenterer substansen af fornyelsen i den nye salmebog fra 2003, afspejler
en ofte 30-50 år gammel teologi. Ikke desto mindre er det tydeligt, at salme-
digterne i høj grad har rettet ind efter tidens tendenser i danskernes gudstro.
Også her er der mere individualisme og refleksivitet at spore.

I det tredje bidrag om religiøse aktører og særlige miljøer indkredser Olav
Hammer udviklingen i det nyåndelige miljø i Danmark. Miljøet har struktur
af et meget løst netværk, hvor især de ideer og praksisser, der er forkastet i de
officielle systemer, findes frit tilgængelige. Hvad man griber til, afhænger
primært af, hvad der fungerer i den enkeltes hverdag. Talen om gud og andre
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transcendente væsener optræder i mange former, men ikke særligt centralt
på den nyåndelige hjemmeside Selvet.dk, der udgør det primære empiriske
grundlag for Hammers analyse. Den kristne kontekst slår igennem, når der
tales om gud som en god og klog kammerat og om Jesus som en visdomslæ-
rer. En af de stabile strukturer i miljøet er dog stadig, at man opfatter sig selv
som et modstykke til den forstokkede kristendom. Det karakteristiske er i
øvrigt, at de religiøse trosudtryk ligesom de religiøse praksisformer skifter
hurtigt og vedvarende.

Safet Bektovic og Martin Thostrup portrætterer Allahtroen i Danmark i bo-
gens fjerde bidrag om religiøse aktører og særlige miljøer. Gudsopfattelser og
gudsforhold spiller sammen i islam: Allah er den fjerne og utilgængelige,
men også den, der har åbenbaret sin vilje i udførlige vejledninger og den,
som muslimen møder i ritualer som bøn og faste. Allah er endvidere en per-
sonlig Gud både i folkelig islam og i sufismen. Bidraget fokuserer på de unge
muslimer, der vil være danske muslimer, og hvis opfattelse af islam må anta-
ges at komme til at præge islam i det danske samfund i de kommende år.
Disse unge vil ifølge Bektovic og Thostrup bag om alle kulturelle udform-
ninger af islam for at finde den sande islam. I deres religiøse identitetssøg-
ning er de meget danske. Men samtidig har de som indvandrerunge en van-
skelig stilling i det danske samfund, hvorfor det er vigtigt at søge en form for
islam, der er frigjort fra påvirkningen fra de dominerende kulturkristne tan-
keformer i Danmark.

De danske ateister er emnet i Morten Warminds bidrag til bogen, som sam-
tidig er det femte og sidste om religiøse aktører og særlige miljøer. En be-
mærkelsesværdig pointe er det i denne sammenhæng, at antallet af overbevi-
ste ateister i Danmark er relativt lille. Flertallet af den femtedel af danskerne,
der siger, at de ikke har nogen form for gudstro, er, hvis man indkredser de-
res position nærmere, en slags agnostikere, der ikke vil tro på noget, som
man ikke kan vide noget om, men som ej heller kategorisk vil afvise det. De
overbeviste ateister, der i stedet har en tro på, at der ikke findes noget eller
nogen, som kan kaldes gud, er meget svagt organiserede og udgør kun få pro-
cent af befolkningen i Danmark. I den danske værdiundersøgelse fra 1999
betegner 5 procent af interviewpersonerne sig som “overbevist ateist”. Nogle
ateister står i et modsætningsforhold til kristendommen, men det er, som

Gudstro i Dk.book  Page 23  Wednesday, October 12, 2005  10:28 AM



MORTEN THOMSEN HØJSGAARD OG HANS RAUN IVERSEN

24

Warmind viser det, langt fra alle. Ateister er generelt mindre religiøse og de
bruger kirken mindre end andre. Med hensyn til at være moralske, lykkelige
og kritiske over for andre religioner ligner ateisterne imidlertid kulturkristne
danskere. 

Forklaringsmønstre 

På baggrund af de mange forskellige empiriske og analytiske bidrag i denne
bog kan der ikke udpeges én forklaring på gudstroens tilstand i det danske
samfund ved begyndelsen af det 21. århundrede. Snarere samler der sig som
konklusion på undersøgelserne en række sæt af forklaringsmønstre og muli-
ge tolkninger i det brogede felt. Nogle forklaringsmønstre drejer sig om de
udviklinger, der kan ses på samfundsplanet. Her er det særligt temaer som
globalisering, modernisering, migration og kulturmøde samt fornyet natio-
nal tilslutning til civilreligiøse symboler og ritualer, der træder frem. Andre
forklaringsmønstre drejer sig om den udvikling, som kan identificeres hos
enkelte individer i det moderne eller postmoderne samfund. Her er det især
individualiseringen og selvrefleksionen samt nye typer af tilgange og forbin-
delser til fællesskaber, som gør sig gældende.

Endelig er der forklaringsmønstre, som mere specifikt retter sig mod reli-
gionernes organisation, selvforståelse eller indre udvikling. Til disse forkla-
ringsmønstre knytter der sig især emner som religiøst autoritetstab som følge
af udviklingerne på henholdsvis samfunds- og individplanet, forskellige be-
hov for selvrefleksion og teologisk nytænkning i mødet med det fremmede,
samt innovation med hensyn til formidlingsformer og billeddannelser i sta-
dig interaktion med de medieringsmuligheder, som findes i samfundet ge-
nerelt.

På det religiøse område såvel som på samfunds- og individplanet gælder
det, at der er tydelige forbindelser mellem gudsforestillingerne og de forhold,
livet leves under. At studere gudstro er med andre ord en særlig måde at stu-
dere mennesker på. Det kan gøres med fokus på de konkrete udtryk eller
mere abstrakte systemer, på personlige forhold eller samfundsmæssige ud-
viklinger, på nationale såvel som transnationale bevægelser. I alle disse sam-
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menhænge gælder det, at den måde, der tænkes og tales om gudsforholdet
på, reflekterer eller fortætter de udviklinger, der i det hele taget gør sig gæl-
dende inden for det religiøse område.

Undersøgelsen af befolkningens gudstro siden 2. verdenskrig, som udgør
bogens første hovedbidrag, synliggør en central historisk udviklingslinie: For
halvtreds år siden havde danskerne i forhold til i dag en meget mere entydig
(kristent påvirket) gudsopfattelse, som op imod 80 procent tilsluttede sig og
troede på, når de blev adspurgt. I dag er der godt nok omtrent lige så mange,
der tror på en gud af en eller anden slags, men gudsbilledet hos de fleste er
blevet et ganske andet end dengang. Gud er for mange blevet en mulighed
blandt flere muligheder, en selvvalgt størrelse, en “åndelig kraft” snarere end
en “personlig Gud”. Den største forskel i det historiske perspektiv er altså ik-
ke, om der tros, men hvordan, der tros. Pluralisme og refleksivitet har i den
sammenhæng fået en større betydning. En betydelig del af danskerne tror i
dag på en gud, men med den tilføjelse, at det da godt kan være, at Gud ikke
findes! Det er ikke en afvisning, ej heller en accept, men snarere et udtryk
for, at gudstro i dag findes “smurt tyndt ud over”; religionen er blevet en del
af det, der hele tiden står til forhandling i den enkeltes selvrefleksion.

En væsentlig pointe i bogen er det, at de fleste danskere har en gudstro,
men at de samtidig i stigende grad selv former og udvikler denne tro. Denne
formgivning og udvikling kan komme til udtryk på flere forskellige måder,
men finder dog ikke desto mindre sted inden for nogle ret håndfaste ram-
mer. Rammerne sættes i det ydre af de fælles folkelige miljøer, som dansker-
ne hører til – fra hjemmet over skolen og den nedarvede kulturkristendom
eller religionspark til medieoffentligheden og samfundet i videre forstand. 

På de indre linjer er det i alt væsentligt i forholdet mellem religiøse og mo-
derne måder at anskue livet og verden på, forskellene skal findes (jfr. figur
1.3). Den rendyrkede moderne opfattelse er, at der slet ingen Gud er. Det er
også det kulturradikale eller ateistiske synspunkt. Den skarpt profilerede re-
ligiøse opfattelse af Gud i Danmark er samtidig præ- eller antimoderne og
indebærer, at Gud er Gud “om alle mand var døde”. Det er samtidig den
konservative eller traditionelle kirkelige opfattelse. Hertil kommer nogle va-
rianter eller tilpasninger, som alle i en eller anden form opererer med en til-
nærmelse mellem moderne og religiøse måder at forstå livet og verden på. 
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Nogle senmoderne teologer mener som Grosbøll, at Gud skal forstås som et
menneske: En eksistentielt sand, smuk og relevant foreteelse og en væsentlig
del af kulturarven, men ikke nødvendigvis en historisk og slet ikke en tran-
scendent størrelse. Atter andre ser Gud som en særlig kraft, en energi eller
sjælelig dynamik i mennesket. Det er særligt i de nye religiøse eller alternati-
ve spirituelle miljøer, opfattelser som disse har deres udspring. 

For alle gælder det imidlertid, at disse grundtyper af gudstro kun meget
sjældent kommer til udtryk i deres rene former. Som oftest vil både den ide-
elle og den reelle placering på kortet over gudstroens grundformer (jf. figur
1,3) for den almindelige dansker være et sted tæt på midten. Blandt teologisk
skolede præster er der, som Cecilie Rubow konstaterer det, overordentlig
mange, som i dag befinder sig “i midten af det folkekirkelige felt ifølge deres
selvbeskrivelse”. Denne midtsøgende eller mainstream måde at tro på har vi
i denne bog valgt at samle i udtrykket ‘gudstro med forbehold’. Det er på én
gang en tro og en ikke-tro. En vedkenden sig traditionen, men med et
individualistisk fornyende fortegn. En vedgåelse af en dansk-luthersk

‘Ingen Gud’ ‘Gud som Gud’
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menneske’

‘Gud i men-
nesket’

Forudsætter skel mel-
lem moderne og religiøs 
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Figur 1.3 Gudstroens hovedsynspunkter
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kulturhistorie, men samtidig både en grundlæggende tro på videnskab og en
åbenhed over for nye religiøse strømninger. 

Gudstro i sig selv er i en dansk sammenhæng ikke noget, der skiller sig ud
som noget mærkeligt eller anderledes; den er nærmest naturlig og given, så-
længe den blot har søgningen mod midten som kendetegn. Det opsigtsvæk-
kende for de fleste er derimod den form for gudstro, der rendyrker eller høj-
lydt forkynder en af de fire grundformer uden at søge mod midten. Den
overbeviste ateist (‘Ingen Gud’), den meget konservative tilhænger af Indre
Mission (‘Gud som Gud’), den højtråbende Grosbøll (‘Gud som menneske’)
eller den helhjertede healer (‘Gud i mennesket’) vil – uden sammenligning i
øvrigt – derfor også alt andet lige møde modstand i flere fællesfolkelige sam-
menhænge i det danske samfund. 

Den moderne dansker har godt nok en tro, men tager den helst ikke for
alvorligt. Han eller hun ved godt, at det hele kunne have været anderledes –
og måske er det, han eller hun tror på også anderledes end antaget. Selv tra-
ditionelle religiøse former er dermed i dagens Danmark ikke bare givet på
forhånd, men aktivt og personligt valgt til, sat på prøve og skiftevist afvist
eller fastholdt. Gudstroen er i det danske samfund i det 21. århundrede blot
et element, som danskerne kan udnytte som en del af deres personlige iden-
titet og valg af orienteringsmåde i tilværelsen. 

På forunderlig vis lykkes det dog stadig de fleste danskere at tilvælge en
gudstro med forbehold, der i form og indhold placerer sig i midten af den
danske religionspark. Hvordan det kan gå til, belyser denne bogs forskellige
bidrag.
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